
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb., 

Alhamdulillahirrabil’alamiin, penulis panjatkan puji dan syukur kepada 

pemilik alam semesta dan segala isinya Allah SWT yang dengan Maha Rahman 

dan Rahim-Nya telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang mana 

dengan segala nikmat yang telah Allah berikan akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi 

Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2007-2011)”. Tak lupa shalawat serta salam semoga terlimpah 

curah atas junjungan kita, Nabiyana Wahabibana Muhammad SAW, berserta 

keluarga dan para sahabat beliau dan semoga sampai kembali pada kita selaku 

umat beliau. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, begitu 

banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. 

Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis berikan. Oleh karena itu, penulis 

akan sangat berterimakasih dan bersedia menerima semua masukan, kritik, dan 

saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.  



 
 

Dalam proses persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi 

ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis 

dengan tulus ikhlas mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Endang Ruhiyat dan Ibu Niknik dengan tulus 

ikhlas dan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran memberikan dukungan 

baik moral maupun materil begitu juga dengan do’a yang tiada henti di siang 

dan malam demi kelancaran, kemudahan, dan kebahagian dalam segala aspek 

kehidupan penulis.  

2. Bapak Moch. Kohar Mudzakar, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang 

dengan tulus ikhlas telah menyempatkan waktu memberikan bimbingan, 

masukan, dan nasehat yang sangat berharga bagi penulis selama proses 

penyusunan skripsi.  

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A. K. M.S., Ak., (Alm), selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh dosen yang telah mengajarkan berbagai banyak ilmu khususnya 

tentang akuntansi dan ilmu- ilmu pengetahuan lainya serta seluruh staf baik 

akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lainnya yang telah memberikan 



 
 

pelayanan yang baik kepada penulis selama menempuh studi di Universitas 

Widyatama. 

8. Adik tercinta de Luthfi dan seluruh keluarga besar Ki Dulah Mukti dan Ki 

Sutedja yang senantiasa memberikan dukungan dan do’a yang tiada henti 

untuk kelancaran studi dan skripsi penulis.  

9. Ka Mat, Ka Firda, Ka Nink, Ka Ewy, K Faujiah, Ivan dan keluarga di Ternate 

dan Jailolo atas semua do’a dan dukungannya bagi penulis.  

10. Teman-teman seperjuangan SMANSA angkatan ’02 (Rani, Heni, Dini, Dita, 

Teh Siti Mae, Teh Ve), kosan Bekatonik 57 (Ina, Widia, Diana, Berti, T’Feni, 

Thy, Uchi, dan Ana), dan teman-teman PPAk Utama Angkatan XX atas 

semua doa, dukungan, dan bantuannya. 

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

banyak membatu dan memberikan do’a demi kelancaran skripsi ini.  

Akhir kata penulis ucapkan jazakumullah khairan katsiro dan semoga 

segala hal yang telah diberikan menjadi amal sholeh di sisi Allah SWT. Besar 

harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. 
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